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Oversigt over demenskurser i 

2018 og 2019 
Region Hovedstaden i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens og 

Københavns Professionshøjskole 
 

Blended learning i demens for praksispersonale 
Målgruppe Personale i almenpraksis (f.eks. sygeplejersker, lægesekretærer og sundhedsassistenter) 

Antal kurser/hold 2 hold á 2 dage (6 timer per dag ekskl. frokost) 

Deltagere 18 deltagere per hold 

Pris  Gratis 

Økonomisk 
kompensation 

Der ydes økonomisk kompensation til almen praksis svarende til aftale med PLO-H  

Kursusbeskrivelse • Kursisterne har gennemgået e-learningskurset ”ABC Demens på hospital” før 
kursusstart (varighed: 2-3 timer) 

• E-learning ”ABC-demens på hospital” 

• Almen praksis rolle i opsporing og udredning 

• Personcentreret omsorg i almen praksis 

• Kommunikation og samarbejde med patienter med demens og deres pårørende 

• Fysisk sygdom og demens 

• Demens og sundhedslovgivningen 

Undervisere Uddannelseskonsulenter fra Nationalt Videnscenter for Demens 

Datoer for kurser Hold 1: 13.-14. december 2018 Tilmeldingsfrist: 21. november 2018 

Hold 2: 9.-10. januar 2019 Tilmeldingsfrist: 4. december 2018 

Kursusbevis Der udstedes kursusbevis ved deltagelse 

 

Case baseret læring i demens for læger 
Målgruppe Praktiserende læger, hospitalslæger (akut afd., medicinsk og ortopæd.), plejehjemslæger 

som er kommunalt ansatte 

Antal kurser/hold 2 hold á 3 timer (kl. 14-17) 

Deltagere 45 deltagere per hold 

Pris Gratis 

Økonomisk 
kompensation 

Afdelingen/praksis kompenseres økonomisk for vikardækning 

Kursusbeskrivelse • Kursisterne har gennemgået e-learningskurset ”ABC Demens for læger” før kursusstart 
(varighed: 2 timer) 

• Kurset er bygget op om 3 temaer og 3 cases – én case til hvert tema:  
Tema 1: Hvornår er udredning relevant? 
Tema 2: Hvordan skal udredningsniveauet være? 
Tema 3: Behandling af demenssygdomme, herunder rationel anvendelse af 
antipsykotika 

• Kurset er inspireret af metoden Team Based Learning (TBL), som er en blanding af 
faglige oplæg af to undervisere og diskussion af cases blandt kursisterne.  

• Kurset væger viden om udredning og behandling af demenssygdomme med særligt 
fokus på Alzheimer sygdom 

Undervisere Steen Hasselbalch, professor og overlæge, Nationalt Videnscenter for Demens 
Kristian Steen Frederiksen, afdelingslæge, ph.d., Nationalt Videncenter for Demens  

Datoer for kurser Hold 1: 6. februar 2019 Tilmeldingsfrist: 2. januar 2019 

Hold 2: 14. marts 2019 Tilmeldingsfrist: 7. februar 2019 

Kursusbevis Der udstedes kursusbevis ved deltagelse 
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Tværsektoriel skolebænk om demens - basisniveau  
Målgruppe Ikke demensfaglige ansatte på hospitaler, i kommuner og i almen praksis (f.eks. 

sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, radiografer, 
lægesekretærer, ansatte fra omsorgstandpleje, pædagoger, social- og sundhedsassistenter 
og pædagogiske assistenter) 

Antal kurser/hold 4 hold á 2 dage (kl. 9:00-15:30 begge dage inkl. frokost) 

Deltagere 31 deltagere per hold 

Pris Gratis 

Økonomisk 
kompensation 

Der ydes økonomisk kompensation til almen praksis svarende til aftale med PLO-H 

Kursusbeskrivelse • Forståelse af demensbegrebet og hjernens anatomi  

• Grundlæggende viden om de forskellige demensformers årsag, symptomer, diagnostik 
og udviklingsfaser 

• Viden om hensigtsmæssig farmakologisk behandling og personcentreret omsorg 

• Pårørendeinddragelse 

• Kendskab til det tværsektorielle samarbejde 

Undervisere Kurt Nielsen, læge, selvstændig konsulent 
Jonas Holsbæk, ekstern lektor, specialergoterapeut i gerontologi, master i medicinsk 
videnskab 
Specialkonsulent fra Region Hovedstaden   

Datoer for kurser Hold 1: 29.-30. november 2018  Tilmeldingsfrist: 9. november 2018  

Hold 2: 24.-25. januar 2019  Tilmeldingsfrist: 13. december 2018 

Hold 3: 25.-26. februar 2019 Tilmeldingsfrist: 21. januar 2019 

Hold 4: 21.-22. marts 2019 Tilmeldingsfrist: 15. februar 2019 

Kursusbevis Der udstedes kursusbevis ved 80% deltagelse  

 

Tværsektoriel skolebænk om demens - specialiseret niveau  
Målgruppe Demensfaglige personer (f.eks. medarbejdere og forløbskoordinatorer fra 

udredningsenheder, demenskonsulenter/koordinatorer i kommuner samt praktiserende 
læger/plejehjemslæger) 

Antal kurser/hold 2 til 3 hold á 1 dag (kl. 9:00-15:30 inkl. frokost) 

Deltagere 20 til 30 deltagere per hold 

Pris Gratis 

Økonomisk 
kompensation 

Der ydes økonomisk kompensation til almen praksis svarende til aftale med PLO-H 

Kursusbeskrivelse • Nedbringelse af forbrug af antipsykotika på baggrund af en fælles tværsektoriel indsats 

• Nye regler vedr. tvang og habilitet 

• Implementering af det reviderede regionale forløbsprogram 

Undervisere Kurt Nielsen, læge, selvstændig konsulent 
Michael Nathan, advokat  
Specialkonsulent fra Region Hovedstaden 

Datoer for kurser Hold 1: 31. januar 2019 Tilmeldingsfrist: 21. december 2018 

Hold 2: 4. marts 2019 Tilmeldingsfrist: 28. januar 2019 

Kursusbevis Der udstedes kursusbevis ved 80% deltagelse 
 

Spørgsmål vedr. kurser: 
Trine Lasson Andreasen, projektleder, Region Hovedstaden  

Tlf.nr. 21606653 

E-mail: trine.andreasen.02@regionh.dk 

 


